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Belangrijke data
(onder voorbehoud)

Voor u ligt de voorlaatste Verbaasbrief, het einde van het schooljaar is alweer in zicht. De afgelopen tijd zijn de kinderen onder andere heel druk
geweest met de WOW-week. Deze themaweek zou eigenlijk in januari
plaatsvinden om ons 1-jarig bestaan te vieren. In verband met corona
hebben we besloten deze week te verschuiven en afgelopen week was
het eindelijk zover. De week startte met het raden van het thema (klimaatzones) van de WOW-week. De winnaars uit de bovenbouw hebben
een mooi prijsje gekregen. Alle kinderen hebben samen met de leerkrachten ontzettend hard gewerkt om hun lokaal om te toveren in de klimaatzone die ze uit de hoge hoed hadden getrokken. De klaslokalen zagen er
prachtig uit. En hoewel we twee winnaars hebben uitgeroepen (de OB en
de HB3), vinden we dat iedereen zo hard heeft gewerkt. Daarom zal aankomende periode elke klas een WOW-Week-prijs ontvangen.
In verband met de corona situatie was het niet toegestaan met de bovenbouw op kamp te gaan zoals we wilden. Gelukkig hebben de leerkrachten
hard gezocht naar een alternatief en hebben de verschillende bovenbouw
groepen afgelopen maandag en dinsdag twee prachtige kampdagen gehad. Op het scoutingterrein hebben de kinderen deelgenomen aan verschillende activiteiten, ook op en in het water. De kinderen hebben
enorm genoten!

• 25 juni rapporten mee
Wij wensen u veel leesplezier!
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Welkom!
De afgelopen periode is er weer een
kind bij ons op school gestart. Van
harte welkom; Inaya. We wensen jou
en je ouders een mooie tijd op de Wow
Verbazisschool!

de dijk af of naar de speeltuin in de
buurt. Daar mogen de kinderen spelen,
zingen we liedjes en werken we aan
bouwopdrachten. Ook hier is het samen spelen heel plezierig.

Nieuws vanuit de Onderbouw
De kleuters van de OB zijn zeer productief geweest tijdens de afgelopen weken.

Nieuws vanuit de Onderbouw Bosklas

Ze hebben uitstekend samengewerkt
aan twee knikkerbanen en tijdens de
WoW-Week hebben ze het lokaal ingericht als de Noordpool. Daartoe veranderden de ramen in ijsschotsen, dreef
er een grote walvis voorbij en creëerden de oudsten van kosteloos materiaal een witte opruimmachine, die vuil
uit de oceaan zeeft en er sneeuw of
speelgoed van maakt.

Sinds een paar weken gaat de bosklas
nog meer naar buiten. Niet alleen om
te spelen, maar er worden ook steeds
vaker lessen naar buiten verplaatst. Dit
doen wij iedere donderdagochtend
met de onderbouw en de overige momenten alleen met onze groep.
Doelentijd, Silence en project, we verplaatsen regelmatig het meubilair naar
buiten om dit in de open lucht te doen.
Hierbij krijgen de kinderen de vrijheid
om te werken waar zij willen. Afgelopen periode hebben wij een waterfeestje gehad en is er iemand van Blijdorp langs geweest om te vertellen
over verschillende dieren en hun leefgebieden. Dit was een enorm interessante les waarbij de kinderen een
echte leeuw hebben mogen
aanraken.

Ondertussen leerden zij over het aflezen van temperaturen met een thermometer, over het Noorderlicht en
over de mensen en de dieren die er leven. Ook de buitenochtenden op donderdag bevallen goed. Samen met de
Bosklas gaan we eropuit en wandelen

Deze gastles wakkerde het enthousiasme van de wow-week nog meer aan
en heeft ervoor gezorgd dat wij heel
veel hebben geleerd over het poolklimaat op de Zuidpool.
Het was nog best lastig ons te verplaatsen in het poolklimaat met deze tropische temperaturen, maar het is ons gelukt! Aan het einde van de wow-week
hadden wij een heus onderzoeksstation in de klas, waarin al onze bevindingen gepresenteerd werden.

Nieuws vanuit de Middenbouw
Beste ouders van de Middenbouw,
we hebben een paar hele avontuurlijke
weken in de klas beleeft. Het projectonderwijs staat namelijk in het teken
van Biodiversiteit. eerst hebben de
planten en beestje rondom de school
onderzocht. Wat was er veel te vinden!

Daarna hebben we leerlingen hun
moestuinen gepland en hebben ze met
juf Brenda grafieken gemaakt over de
groei van hun plantje. Iedere week
werken ze de grafiek bij. Ook hebben
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we bezoek gehad van diergaarde Blijdorp. De gastdocent heeft uitleg gegeven over het de dieren die leven op de
prairie. Ook hebben we ander dieren
kunnen zien en voelen. In Doelentijd
zetten we de puntjes op de i om ervoor
te zorgen dat alle doelen van het
schooljaar zijn behandeld. Bedankt
voor het inzamelen van alle moestuintjes en het meegeven van allerlei materialen waarmee we ons klaslokaal
konden omtoveren tot een prairie.

Wat hadden we geluk in de Wowweek, we trokken het tropisch klimaat
en konden dus door met de aankleding
van het lokaal. In het tuincentrum
heeft elk groepje een plant met potje
uitgezocht en er zijn hangplanten aangeschaft voor in de hangers. De vogels
en de luiaard hebben ook een mooi
plekje gekregen.

Met de rest van de wilde dieren wordt
heerlijk geknuffeld.
Het weer past de afgelopen tijd helemaal bij ons thema. Er is al twee keer
gezwommen in de vijver. Een idee van
kinderen uit groep 8, die een dag de
lessen mochten verzorgen. Gelukkig
vonden de meeste ouders het ook een
leuk idee en de volgende dag mochten
ze weer het water in van meester
Rolph!

een virtueel bezoek brengen aan de
Kunsthal (We are animals), een spel
spelen dat gaat leiden naar het vergroenen van het schoolplein en lezen
over en kijken naar informatie over de
natuur. En uiteraard zullen we zo vaak
mogelijk naar buiten gaan.

Nieuws uit de HB-groepen
In de HB-groepen is de tijdens de
WOW-week met veel enthousiasme
gewerkt aan de klimaatzones!

Nieuws vanuit de Bovenbouw
Er is weer veel te vertellen over de afgelopen weken in de Jungle Club. Want
zo heet ons lokaal sinds vorige week!
Als je binnenkomt, zie je overal dieren
en planten uit de jungle van Zuid-Amerika. De hangers van de planten zijn
zelf geknoopt en het hele ontwerp is
samen bedacht. En nu zitten we tussen
groene muren, met bladeren en vlinders versierd. We hebben zelfs een
hangmat!

De leerlingen uit groep 8 hadden de taken prima verdeeld en ze hebben veel
geleerd over hoe je een lesje geeft. De
groep 8 kinderen mogen ook steeds in
duo's een week lang klusjes doen, zoals
lamineren en de planten verzorgen. En
dat doen ze met veel plezier.

Het schoolbrede thema is biodiversiteit, dat past ook al zo mooi bij ons lokaal! Waarom is elk beestje en elk
plantje belangrijk? We zijn gestart met
het zoeken naar planten en dieren in
de omgeving van de school. Daarover
worden korte presentaties gemaakt.
Verder zullen we de komende weken
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In HB1 is een schitterende savanne nagebouwd, in HB2 hebben we genoten
van het heerlijke Middelandse Zeeklimaat en in de HB3-woestijn hebben we
het ontzettend warm gehad! Wat een
creatieve producten zijn er in korte tijd
opgeleverd!

nieuwsbrief hopen we foto’s van het
resultaat te kunnen laten zien.
Film
Tussen alle bedrijven door zijn de
achtstegroepers van de BB en de HBgroepen samen met meester Rolph
druk met de voorbereidingen van de
groep 8 film! We kijken ernaar uit!
Deze week zijn we verder gegaan met
het project Biodiversiteit. Een van de –
schoolbrede -activiteiten is de bouw
van een insectentuin op ons schoolplein en het spelen van de bijbehorende game van MEgood, waar we als
pilotschool aan meedoen.
MEgood
‘MEgood is een startup die zich inzet
om samen met jou alle 17 duurzaamheidsdoelstellingen van de Verenigde
Naties te realiseren, maar dan op een
leuke en innovatieve manier! MEgood
koppelt de duurzaamheidsdoelstelling
aan een toffe praktijkuitdaging. Hierdoor leer je welke impact jij kan maken, je brengt dit meteen in de praktijk
en je helpt je omgeving.
In een tijdsbestek van 4 weken gaan de
kinderen van Verbazisschool Wow insecten spotten, materialen verzamelen
en een insectentuin bouwen. Dit zijn
activiteiten die je normaal in je vrije tijd
doet. Hoe leuk is het om dit op school
te kunnen doen, met je hele klas en
meteen ook een bijdrage te leveren aan
het vergroten van de biodiversiteit in je
omgeving. Maar dat is niet alles … de
leerling en de school dragen hiermee
actief bij aan het realiseren van één
van de duurzaamheidsdoelstellingen
van de VN “leven op het land”.
Waar een kleine school al niet groot in
kan zijn!’
Hier volgt de link naar de website van
MEgood, de moeite van een bezoekje
waard! https://megood.webflow.io/
Een dezer dagen ontvangt u via de
ouderapp een oproep voor materialen
die we kunnen gebruiken voor de
bouw van de insectentuin, de pallets
zijn al geleverd. In de volgende

Voordat ik besloot om leerkracht te
worden heb ik de studie Toerisme afgerond en gewerkt als ski- en snowboardlerares in Oostenrijk.

Nieuws van de gymjuf
Doordat we nog geen gebruik maken
van de gymzaal, sporten de kinderen
nog steeds buiten boven aan de dijk.
Gelukkig wordt het steeds beter weer
en is het heerlijk om buiten te sporten.
Afgelopen maand zijn er verschillende
beweegvaardigheden aanbod gekomen. Namelijk: hockey, voetbal, estafette, tikspelen, frisbee en afgooispelen. Ook is er een clinic geweest die is
aangeboden door het sportbedrijf Rotterdam. Ze kregen de clinic; bootcamp.
Het was een groot succes en de kinderen hebben enthousiast meegedaan.

Even voorstellen
De afgelopen periode zijn er weer twee
nieuwe medewerkers gestart. Anouck
is onze tijdelijke juf ter vervanging van
juf Yvette en zal tot de zomervakantie
in HB 2 aan de slag gaan.
Marieke is sinds 15 mei aan het werk
als directie ondersteuning ter vervanging van juf Pauline.
Mijn naam is Anouck en ik ben 26 jaar.
Vanaf 17 mei tot aan de zomervakantie
zal ik werkzaam zijn als leerkracht in de
HB2 groep van dinsdag t/m vrijdag. Op
maandag word ik ingezet waar nodig.
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Ik heb veel passie voor sport en lesgeven en heb daarom besloten om verder te studeren en te werken in het onderwijs. Tevens heb ik recentelijk de
minor bewegingsonderwijs afgerond
en daarmee mijn gymbevoegdheid gehaald. Voorheen heb ik gewerkt op een
Daltonschool en daarnaast ook ervaring opgedaan met kinderen in plusklassen in samenhang met het Wetenschapsknooppunt van de Erasmus Universiteit. Ik vind het belangrijk dat ieder kind zich veilig en welkom voelt en
zich op eigen niveau kan ontwikkelen.
Ik kijk er naar uit om de komende weken samen met de kinderen, ouders en
collega's van Verbazisschool WOW te
werken aan een fijne en leerzame tijd!

Mijn naam is Marieke en vanaf mei ben
ik werkzaam op Verbazisschool WOW.
Ik vervang juf Pauline als ondersteuning van juf Lia. Pauline heeft een functie ergens anders aangeboden gekregen en omdat zij een goede vriendin
van mij is, kan ik haar altijd vragen als
ik iets niet weet.
Ik ben begonnen in een hele leuke periode hier op school. Met de WOWWeek kon ik gelijk in alle klassen kennismaken met de kinderen en zien hoe
hard ze allemaal kunnen werken.
Ik werk op maandag, donderdag en
vrijdagochtend.

Nieuws vanuit de bibliotheek
Elk jaar worden er prijzen uitgereikt aan kinderboekenboekenschrijvers en –illustratoren. De bekendste zijn natuurlijk de griffels en penselen en de kinderjuryprijzen. Maar dan heb je ook altijd de Woutertje Pieterse Prijs.Dit is een prijs voor het beste
oorspronkelijk Nederlandstalige kinder- of jeugdboek. De jury bekroont sinds 1988 kinderboeken die uitzonderlijk zijn voor
wat betreft taal, genre, thema, illustratie, vorm en/of vormgeving. Het doel van de prijs is dan ook om de kwaliteit van het
Nederlandstalig kinder- en jeugdboeken te vergroten.
Woutertje Pieterse is een personage uit de Ideeën van Multatuli. Het verhaal van Woutertje Pieterse gaat over een dromerige Amsterdamse jongen met een levendige fantasie. Deze eigenschappen en zijn nieuwsgierigheid zorgen ervoor dat Wouter vaak botst met de mensen in zijn omgeving. De Woutertje Pieterse Prijs is dan ook niet een prijs voor boeken die zich keurig houden aan hoe het hoort maar die uitzonderlijk zijn wat betreft taal, inhoud en vormgeving.

Hele verhalen voor een halve soldaat van Benny Lindelauf
Winnaar dit jaar is dit bijzondere boek over zes broers in een verschrikkelijke
oorlog. Net als in duizend-en-één-nacht helpen verhalen hen om te overleven.
Met illustraties van Ludwig Volwerda.
Het is oorlog en zes broers worden om de beurt opgeroepen door het leger. Ze
moeten zich melden bij een grenspost in de woestijn. Ze betalen de wachtpost
ieder met een verhaal, in de hoop hun jongste broer voor het leger te behoeden. Met veel sfeervolle pentekeningen in kleur. Vanaf ca. 12 jaar.

De fantastische vliegwedstrijd. van Tjibbe Veldkamp
De vogels houden een vliegwedstrijd. Alsof er een reporter live verslag doet
leef je mee met deze spannende wedstrijd. De tekeningen zijn van Sebastiaan
van Doninck.
Welkom bij de Vliegwedstrijd voor Vogels! Tien teams gaan van start. Maar tijdens de race komen de deelnemers één voor één in de problemen. Team Flamingo komt niet van de grond, Team Havik verlaat het toestel met de schietstoelen en Team Struisvogel-Pinguïn stort neer! Wat is hier aan de hand? En
waarom komt Team Kip als enige níét in de problemen?
Een fantastisch, groot prentenboek boordevol komische details, waarin de kijker het ware verhaal van de race zelf mag ontdekken…

Wat is kunst? van Ted van Lieshout
Met veel beelden wordt je meegenomen in de wereld van kunst in al zijn vormen. Een boek om te lezen, bekijken, over te filosoferen, verder onderzoek te
doen en door geïnspireerd te raken.
Een meisje stelt de vraag wat kunst is. De schrijver geeft haar een eiland om
dat uit te zoeken. Ondertussen vertelt hij over kunst en cultuur: van schets tot
schilderij, van masker tot mozaïek, van dans tot design. Oblong uitgave met
veel ook paginagrote afbeeldingen in kleur van kunstwerken.
Vanaf ca. 10 t/m 15 jaar
Bron en meer leestips zie: https://www.bibliotheek.rotterdam.nl/
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